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      РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
         ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД  

      Скупштина Градске општине 
 I- 01  Број: 06-105/17 – 05.12.2017. године 

                Београд, Македонска 42 

              Скп 7 
   

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНE 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

 
 

 

На основу члана 27. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист града 
Београда“, број 9/11 и 85/15), а у вези са одредбама Статута Градске општине Стари град („Службени 

лист града Београда“, број 4/14-пречишћен текст,25/15 и 94/16),  за 14. седницу  Скупштине градске 
општине Стари Град, која је заказана за 07. децембар 2017. године (четвртак), у 17 сати, 

предлажем следећу 

 
Д О П У Н У 

ДНЕВНОГ РЕДА 
 

 
6. ПРЕДЛОГ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА НА ПРИПРЕМАЊУ И ОПРЕМАЊУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД  

(предлог са Мишљењем Већа градске општине достављен је одборницима уз позив за седницу) 
 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД  ЗА ПЕРИОД 2017-2021 (у прилогу се доставља предлог Одлуке, а 

ЛАП се доставља председницима одборничких група и биће објављен на интернет презентацији 

Општине на адреси: www.starigrad.org.rs . 
 

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ 
РАДНИХ ТЕЛА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (у прилогу се доставља предлог 

Решења) 

 
Истовремено се одборницима достављају и прилози уз Тачку 1. предложеног дневног реда, чије 

предлоге је утврдила Административна комисија на седници од 05.12.2017. године.  
 

 
                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД   

                                           Поповић Мила  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.starigrad.org.rs/
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           Обрађивач: Одељење за скупштинске послове  

и послове већа  
                                                                    Предлагач: Административна комисија 

                                                                        Доноси: Скупштина Градске општине 
 

 

ПРЕДЛОГ   ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА  МАНДАТА 
 

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана      . године, на 
основу члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, 25/15,94/16 и 

75/17), а у вези са одредбама чланова 46, 47. и 49. Закона о локалним изборима ("Службени гласник 
Републике Србије",број 129/07), и члана 50. Пословника Скупштине градске општине ("Службени лист 

града Београда", број 9/11 и 85/15, 94/16 и 133/16), на основу извештаја Административне комисије 

доноси 
ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА  СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику у Скупштини градске општине Стари град, Јохн Мађаревић 
Светиславу,  са Изборне листе, „Др Војислав Шешељ - Српска радикална странка“, изабраном на 

изборима одржаним 24. априла 2016. године, престао мандат одборника у Скупштини градске  општине 
Стари град, са  03.11.2017. године,  због  поднете оставке. 

 
Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду  у Београду у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

 
Одлуку  објавити у "Службеном листу града Београда". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  

 Одлуком Скупштине градске општине, од 12.05.2016. године, потврђен је мандат, између осталог 
и одборнику Јохн Мађаревић Светиславу,  са Изборне листе, „Др Војислав Шешељ - Српска радикална 

странка“.    

Одборник Јохн Мађаревић Светиславу, је дана 03.11.2017. године, Председнику скупштине 
доставио оверену изјаву о оставци на мандат. 

У складу са одредбама Закона о локалним изборима, о оставци одборника који поднесе оставку 
између две седнице Скупштине, Скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници. 

            Административна Комисија Скупштине,  у складу са својим овлашћењима, на основу члана 62.  

Статута и  члана 15. Пословника Скупштине градске општине Стари град, утврдила је да су испуњени 
услови из члана 46. Закона о локалним изборима за престанак мандата, због поднете оставке, дате  у 

форми оверене писане изјаве, и припремила предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику 
Јохн Мађаревић Светиславу,  и  доставља га Скупштини  на одлучивање. 

 
 

за ОБРАЂИВАЧА:       За ПРЕДЛАГАЧА: 

Руководилац Одељења     Председник Административне комисије 
Нела Котаранин Миљанић                  Родић Никола 

 
У Београду, 

30.11.2017. године        

 
Сосг5 

 
Административна комисија Скупштине градске општине, на седници одржаној дана  12.2017. године 

утврдила је предлог Решења и упућује га Скупштини на разматрање и усвајање. 
 

 

      ПРЕДСЕДНИК АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ 
                                Родић Никола 
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           Обрађивач: Одељење за скупштинске послове  

и послове већа  
                                                                    Предлагач: Административна комисија 

                                                                        Доноси: Скупштина Градске општине 
 

 

ПРЕДЛОГ   ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА  МАНДАТА 
 

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана      . године, на 
основу члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – 

пречишћен текст,25/15, 94/16 и 75/17), а у вези са одредбама чланова 46, 47. и 49. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник Републике Србије",број 129/07), и члана 50. Пословника Скупштине 

градске општине ("Службени лист града Београда", број 9/11,85/15, 94/16 и 133/16), на основу извештаја 

Административне комисије, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА  СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

 
УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборници у Скупштини градске општине Стари град, Ковачевић Ани,  са 

Изборне листе, „Борис Тадић, Чедомир Јовановић - Савез за бољу Србију - Либерално демократска 
партија, Социјалдемократска странка“, изабраној на изборима одржаним 24. априла 2016. године, 

престао мандат одборника у Скупштини градске  општине Стари град, са 31.10.2017. године,  због  
поднете оставке. 

 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду  у Београду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке. 

 
Одлуку  објавити у "Службеном листу града Београда". 

 

О б р а з л о ж е њ е 
  

 Одлуком Скупштине градске општине, од 12.05.2016. године, потврђен је мандат, између осталог 

и одборници Ковачевић Ани, са изборне листе „Борис Тадић, Чедомир Јовановић - Савез за бољу Србију 
- Либерално демократска партија, Социјалдемократска странка“.    

Одборница Ковачевић Ана је Председнику скупштине доставила оверену изјаву о оставци на 
мандат. 

У складу са одредбама Закона о локалним изборима, о оставци одборника који поднесе оставку 

између две седнице Скупштине, Скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници. 
            Административна Комисија Скупштине,  у складу са својим овлашћењима , на основу члана 62.  

Статута и  члана 15. Пословника Скупштине градске општине Стари град, утврдила је да су испуњени 
услови из члана 46. Закона о локалним изборима за престанак мандата, због поднете оставке, дате  у 

форми оверене писане изјаве, и припремила предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику 
Драгутиновић Дејану,  и  доставља га Скупштини  на одлучивање. 

 

за ОБРАЂИВАЧА:       За ПРЕДЛАГАЧА: 
Руководилац Одељења     Председник Административне комисије 

Нела Котаранин Миљанић                  Родић Никола 
 

У Београду, 

30.11.2017. године        
 

Сосг5 
 

Административна комисија Скупштине градске општине, на седници одржаној дана  12.2017. године 
утврдила је предлог Решења и упућује га Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

      ПРЕДСЕДНИК АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ 
                                Родић Никола 

 



 

СГ I  П 01-01 

 

 

 
 

Обрађивач: Савет за спровођење омалдинске политике 
      Предлагач: Савет за спровођење омалдинске политике

      Претходно мишљење: Веће градске општине 

                                                   Доноси: Скупштина 
 

 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД  ЗА ПЕРИОД 2017-2021 

 

 
Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана   12.2017. године, 

на основу члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – 
пречишћен текст,25/15,94/16 и 75/17), на предлог Савета за спровођење омладинске политике 

(Канцеларија за младе), уз претходно мишљење Већа градске општине, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за младе градске општине Стари град  за период 2017-2021 

година, у свему према предлогу који је саставни део ове Одлуке. 
За реализацију активности из Акционог плана, задужује се Савет за спровођење омладинске 

политике (Канцеларија за младе) градске општине Стари град и Веће градске општине. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Комисија за израду локалног акционог плана за младе ГО Стари град, по  истеку предходног 

стратешког документа који је важио за период 2010-2014 године, а на основу Закона о младима, у складу  
са Националном стратегијом за младе Републике Србије, припремила је Предлог локланог акционог 

плана за младе ГО Стари град за период 2017-2021. година.  
Као приоритети се наводе: оснаживање младих за активно укључивање у друштвене токове, 

унапређивање свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих; унапређивање 

коришћења слободног времена кроз иновативне и савремене културне и спортске садржаје; развијање 
социјалне инклузије и здравих стилова живота младих; побољшање квалитета живота младих из 

социјално угрожених категорија; развој капацитета Канцеларије за младе општине Стари град; 
коришћење програма за младе које финансира ЕУ; континуирано образовање младих кроз систем 

неформалног образовања; развој волонтеризма и активизма.   
У циљу унапређења рада Канцлеарије за младе и успешног спровођења омладинске политике на 

територији ГО Стари град  предлаже се доношење одлуке као у диспозитиву. 

 
 

за ОБРАЂИВАЧА:        За ПРЕДЛАГАЧА: 
Председник Савета                    Председник Савета  

Игор Мајер                        Игор Мајер 

 
 

У Београду, 
01.12.2017. године        

 
 

Савет за спровођење омладинске политике Скупштине градске општине утврдило је предлог на седници 

од 01.12.2017. године, и упућује га Скупштини на разматрање и усвајање 
 

        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
                  Игор Мајер 
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      РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

        ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 
                  Веће градске општине 

     I -  02 Број: 06-106/17 – 04.12.2017 године 

                  Београд, Македонска 42 
                     Сосг5 

   

 
 
 

Веће Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана 04.12.2017. године, на 

основу члана 77. став 1. тачка 23. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, 
број 4/14 – пречишћен текст, 25/15, 94/1и 75/17), даје 

 

 
М И Ш Љ Е Њ Е  

 
 

да се Локални акциони план за младе градске општине Стари град  за период 2017-2021 
године, који је сачинио Савет за спровођење омладинске политике, на седници од 01.12.2017. године, 

може упутити Скупштини на даљу надлежност.   
 

  

 
 

        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
             Марко Бастаћ 
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    Обрађивач: Одељење за скупштинске послове  
и послове већа   

                                                                    Предлагач: Административна комисија 
                                                                         Доноси: Скупштина Градске општине 
 
 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА У 
СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

 
Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду,  нa сeдници  одржаној      .2017. године, на основу 

члана 60. Статута Градске општине Стари град (“Службени  лист града Београда”, број број 4/14 – пречишћен текст, 
25/15,94/16 и 75/17) и чланова 6. и 16. Пословника Скупштине Градске општине Стари град, (“Службени  лист града 
Београда”, број 9/11, 85/15 и 94/16), на предлог Административне комисије,  донела је    

 
РЕШЕЊЕ 

 

У РЕШЕЊУ I 01 број 020-4-35/16, које је донела Скупштина градске општине  09.06.2016. године (са исправком 

020-4-35-1/16 од  09.06.2016. године) и изменом 020-4-53/17 од 19.10.2017. године,  а којим су образована радна 

тела Скупштине, РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности:  

- Милошевић Драгана, члан Савет за прописе и 

- Јовановић Никола, члан Савета за грађевинске и комуналне послове. 

У истом Решењу у ставу I,  
- у алинеји 2. за члана Савета за прописе, бира се Бошковић Милош 

- у алинеји 3. за члана  Савета за грађевинске и комуналне послове, бира се Сигмунд Даниал. 

У свему осталом Решење I 01 број 020-4-35/16 од  09.06.2016. године, са изменом 020-4-53/17 од 19.10.2017. године 
остаје непромењено.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Решењем Скупштине I 01 број 020-4-35/16, од 09.06.2016. године, на предлог одборничких група образована су 
радна тела Скупштине. 
Одборничка група у Скупштини, СПС Стари град, на чији предлог су бирани чланови Савета, дана 04.12.2017. године, 
предложила је измену у саставу Савета  за прописе и Савета за грађевинске и комуналне послове, тако што је 
предложила да се разреше дужности Милошевић Драгана и Јовановић Никола. 
Сагласно одредбама Пословника о раду Скупштине градске општине, којим је предвиђено да члан радног тела може 
поднети оставку, коју Скупштина констатује на првој наредној седници, односно да може бити разрешен о чему се 
Скупштина изјашњава већином гласова присутних,  и прописан поступак за избор нових чланова, председник 
Административне комисије предлаже Комисији да утврди предлог као у диспозитиву.   
 
 
за ОБРАЂИВАЧА:       За ПРЕДЛАГАЧА: 
Руководилац Одељења     Председник Административне комисије 
Нела Котаранин Миљанић     Родић Никола 
 
 
У Београду, 
05.12.2017. године        
Сосг5 
 
 
Административна комисија Скупштине градске општине, утврдила је предлог решења на седници одржаној   
05.12.2017. године, и упућује га Скупштини на разматрање и усвајање. 
 
 
      ПРЕДСЕДНИК АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ 
                                Родић Никола  
 

 


